
Pohjoismaiden ensimmäinen 
täsmäviljelytapahtuma Saloon 
Maailmalla huimaa vauhtia etenevä maatalouden ja 
ruokaketjun digitalisaatio saa oman tapahtuman suomalaisen 
IoT-osaamisen kehdossa Salossa. 
 
5.3. järjestettävä TäsmäViljely-foorumi on ensimmäinen 
täsmäviljelyteknologiaan ja ruokaketjun digitalisaatioon 
keskittyvä näyttely- ja seminaaritapahtuma Pohjoismaissa. 
Tapahtumassa on 25 näytteilleasettajaa ja kahdeksan seminaaripuhujaa ja yleisöksi paikalle 
ammattitapahtumaan on tulossa sadoittain maatalous- ja ruoka-alan asiantuntijoita, maatilayrittäjiä ja 
ruokaketjun alojen opiskelijoita. 
 
Täsmäviljelymenetelmät vaativat käyttäjiltään uudenlaista teknologista osaamista, mikä vielä jonkin 
verran jarruttaa markkinoiden kasvua. Tarve kyseiselle osaamiselle kuitenkin luo uusia työpaikkoja, joka 
näkyy Suomessakin maatalousalalle teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja ja palveluja tarjoavien yritysten 
kasvavana määränä. 
 
Kävijöilleen maksuttoman tapahtuman tarkoitus on häivyttää uuden teknologian ja perinteiksi 
muodostuneiden toimien rajapintaa koko ruokaketjussa ja tuoda tunnettuutta eri täsmäviljelyratkaisuille 
ruoantuotannon ammattikunnassa. TäsmäViljely-foorumin tapahtumavastaava ja viljelijä Olli-Pekka 
Ruponen kertookin foorumin avaavan pitkälle tulevaisuuteen tähtäävän yhteistyön ruokaketjun 
toimijoiden välillä. 
 
TäsmäViljely-foorumin lehdistötilaisuus järjestetään tapahtumapäivänä 5.3. ennen tapahtuman aloitusta 
kello 9.25–9.50. Tilaisuus on Salon Astrum-Keskuksen (Salorankatu 5, Salo) Salora-kokoustilassa. 
Mediatilaisuuteen pääsee sisäpihalta Hanhivaaran liikuntakeskuksen ovesta. Medialle tarjoillaan 
aamupalaa Cafe Pisteessä kello 8.30–9.15. Ilmoitathan aamiaistarjoilun vuoksi saapumisestasi 
sähköpostilla osoitteeseen tvfoorumi@gmail.com, jotteivät tarjoilut lopu kesken. 
 
Täsmäviljely-foorumin kävijäilmoittautuminen ja lisätietoa näytteilleasettajista, seminaaripuhujista ja 
tapahtumaohjelmasta löytyvät osoitteesta www.täsmäviljelyfoorumi.fi. Tapahtumaa voi seurata myös 
Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa tunnisteella @tvfoorumi. 
 

Kasvussa olevat täsmäviljelymarkkinat ovat miljardibisnes maailmalla 
Pellolla näkyy GPS-ohjautuva traktori kylvämässä ennalta määritetyllä reitillä, peltojen yllä lentävä 
pienoiskopteri tekee lohkokartoitusta ja taskussa puhelinsovelluksella on ajantasaista tietoa tilan 
peltojen satotasoista ja peltomaan kasvukunnosta. 
 
Mainitunlaista täsmäviljelyteknologiaa on kehitelty jo ennen vuosituhannen vaihtumista ja sen käytön 
yleistyminen suomalaisessa alkutuotannossa on parasta aikaa murroksessa. 
 
Täsmäviljelyteknologialla tarkoitetaan perinteisten viljelymenetelmien tueksi kehitettyjä teknologisia ja 
digitaalisia ratkaisuja, jotka antavat tuottajalle työkaluja mitata ja havainnoida laajan kirjon erilaisia 
alkutuotantoon vaikuttavia tunnuslukuja, kuten lohkokohtaista peltomaan happamuutta, satotasoa tai 
sääolosuhteita. 
 
Kehittyneillä viljelyteknologisilla ratkaisuilla perinteisiä viljelytoimenpiteitä sujuvoitetaan ja 
viljelytoimien ajoittamisesta tehdään ennakoitavampaa. Täsmennetyllä resurssien käytöllä 
mahdollistetaan myös tuotantopanosten kustannussäästöt. 
 
Markets and Marketsin markkinaraportin (julkaistu 28.11.2019) mukaan täsmäviljelyn markkinat 
maailmanlaajuisesti olivat vuonna 2018 5,1 miljardia USA:n dollaria ja kasvaa vuoteen 2023 mennessä 
9,5 miljardiin dollariin, jolloin keskimääräinen vuosittainen kasvu olisi noin 13,4 prosenttia. 
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Muut vastaavanlaiset lähteet ovat samoilla linjoilla. Esimerkiksi Grand View Researchin, Global Market 
Insightsin, Mordor Intelligencen ja Cision PR Newswiren ennusteissa on vuoteen 2025 mennessä 
ennustettu edettävän 12,5–18 prosentin vuosikasvulla 4–5 miljardin markkinoista 9–14 miljardiin. Toisin 
sanoen markkinoiden oletetaan lähes kaksinkertaistuvan tai jopa kolminkertaistuvan. 
 

Markkinakasvua selitetään väestönkasvulla 
YK:n elintarvike ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 2009 tekemien laskelmien mukaan maailman väestö 
kasvaa yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Samalla arvio ruoankulutuksen kasvulle vuodesta 
2007 vuoteen 2050 on jopa 70 prosenttia. 
 
Tämä tarkoittaa, että asukasta kohden viljelykelpoista maata on entistä vähemmän käytettävissä ja 
halukkuus luonnonvarojen säilyttämiselle yhä vankempi, jotka yhdessä asettavat kasvavan paineen 
saavuttaa ihanteellisen sadon entistä rajallisemmilla resursseilla. 
 
Pitkällä tähtäimellä täsmäviljelyn uskotaan olevan osa vastausta. Se tarjoaa markkinaraporttien mukaan 
ruoantuotantoon työkaluja tuottavuuden kehittämiseen ja kestävämpiin maataloustoimiin. 
 
Globaalin tarpeen rinnalla täsmäviljelymenetelmien käytöstä sanotaan olevan myös maatilakohtaista 
etua. Alkutuotannon kannattavuuteen vaikuttaa suoraan korjatun sadon laatu ja suuruus, ja tuottajien 
keskuudessa onkin havaittavissa kasvava kiinnostus vaikuttaa kasvuston elinvoimaisuuteen ja peltomaan 
kasvukuntoon tiedon määrän lisääntyessä. 
 
Täsmäviljelymenetelmiä on otettu käyttöön ensisijaisesti länsimaissa. Euroopassa viljelykelpoista maata 
on verrattain vähän väestön kokoon nähden, jolloin peltomaan käytön tehostaminen edistää 
täsmäviljelyteknologian markkinoita Euroopassa.  
 
Hollantilainen ”täsmäviljelyguru” Jacob van der Borne on nimennyt Australian täsmäviljelyn 
edelläkävijämaaksi heikon kannattavuuden, suurten tila- ja lohkokokojen sekä nuoren ja nopeasti 
omaksuvan viljelijäväestön takia. Markets and Markets markkinaraportin mukaan käyttö on yleistä 
Pohjois-Amerikassakin. 
 
Raportin ennusteen mukaan maatalouden digitalisaatio tulee lisääntymään nopeimmin Aasiassa ja 
Oseaniassa. Tähän syynä on nopea väestönkasvu, viljelyskelpoisten maiden saatavuus ja valtion tuki. 
 

Uusi teknologia auttaa säästämään tuotantopanoksissa 
Tänä päivänä tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluu muun muassa ajo-opastimia, VRA-teknologiaa, 
etätunnistimia, sovelluksia, antureita, sensoreita ja monitoreita. Ja tarjonta sen kuin kasvaa. 
 
Suurin siivu täsmäviljelymarkkinoiden teknologiatuotteiden myynnistä on tähän päivään asti ollut ajo-
opastimilla. Tämä GPS-perusteinen ohjausteknologia auttaa minimoimaan ajoreittien päällekkäisyyttä 
pellolla, jolloin vähennetään polttoaineen kulutusta, peltomaan tiivistymiä sekä käytettyä työvoimaa ja -
aikaa. 
 
Sään seurantaan ja ennustamiseen kehitetylle palveluille ja tuotteille on myös vahvasti kasvava kysyntä. 
Erilaisia sääasemia ja maaperäsensoreita käytetään apuvälineenä eri viljelytoimien ajoituksien 
päättämiseen yhä vaihtelevimmissa sääolosuhteissa. 
 
Satelliittipalvelut ja pienoiskopterit ovat yleistyneet myös viljelyn suunnittelun työkaluna. Niillä 
toteutettua lohkokartoitusta käytetään muun muassa lohkokohtaiseen kasvuston kunnon, satoerojen ja 
viljelymaiden luontaisen vaihtelevuuden seuraamiseen. Satelliittipalvelut ja pienoiskopterit 
mahdollistavat laajojenkin alojen tarkastelun koko kasvukauden ajan, antavat ajantasaista aineistoa 
tuottajan päätöksenteon tueksi ja parantavat tuottavuutta kohdennetun tuotantopanosten käytön kautta. 
Pienoiskoptereihin saa kehittyneitä sensoreita ja kameroita lohkojen skannausta varten. 
 
IoT-järjestelmät (Internet of Things) ovat laitteiston rinnalla räjähdysmäisessä kasvussa. Ne 
mahdollistavat sensoreilla kerätyn tiedon siirron, tarkkailun ja etäohjaamisen erilaisilla täsmäviljelyyn 
kehitetyillä sovelluksilla ja ohjelmilla. 
 



Tarkempi tuotantoon vaikuttavien tekijöiden tunteminen mahdollistaa vähentämään käytettävien 
tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja maanparannusaineiden, käytön määrä. 
Tällöin maatilan muuttuvat kustannukset ja mahdollisella liikakäytöllä aiheutettu ympäristön kuormitus 
pienenee. 
 

Lopputuotekin kulkee digiliikenteen kautta 
Ruokaketjun loppupäässä digitalisaatio on myös ollut läsnä jo vuosia. Kuluttaja voi tilata 
kauppakassillisen ruokaa netistä, ostaa puhelinsovelluksella ravintoloista hävikkiaterioita tai seurata 
ajantasaisesti kauppamenojaan sekä aiheutunutta hiilijalanjälkeä.  
 
Kuluttajat ovat jo pitkään vaatineet ruoan jäljitettävyyttä. Ruokaketjun digitalisaatiossa voi löytyä vihdoin 
täysin luotettavan jäljitettävyyden avain, esimerkiksi Bitcoin-nettivaluutan kehittämiseen alun perin 
luotua lohkoketjuteknologiaa voitaisiin soveltaa ruokaketjun läpinäkyvyyteen. 
 
Lohkoketju pohjautuu sopimustekniikkaan, jossa jokainen uusi sopimus lisää uuden lenkin ketjuun ja on 
hajautetusti verkossa. Lohkoketjukoodin ansiosta tallentunutta tietoa ei voida jälkeen päin muuttaa ja 
tiedon hajautus turvaa tiedon säilyvyyden, vaikka tietoa käsittelevä tietokone kaatuisikin. 
 

 

 

 

Lähteitä: 
 

Markkinaennusteita: 
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/precision-farming-market-1243.html 
https://www.marketwatch.com/press-release/precision-farming-market-2019-global-industry-trends-
statistics-size-share-growth-factors-emerging-technologies-in-depth-analysis-research-report-by-
foresight-to-2023-2019-09-17 
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/precision-farming-market 
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-precision-farming-market-industry 
https://www.gminsights.com/industry-analysis/precision-farming-market 
https://www.prnewswire.com/news-releases/the-global-precision-farming-market-size-is-anticipated-
to-reach-usd-10-23-billion-by-2025--300878690.html 
 
FAO:n raportti väestönkasvusta: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf 
 
Yksittäisiä aiheeseen liittyviä tutkimuksia (lisää löytyy Google Scholarista hakusanalla ’precision 
farming’): 
https://www.mdpi.com/2072-4292/7/4/4026 
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-resource-100518-093929 
 
Selkokielinen avaus täsmäviljelyteknologiaan ja digiratkaisuihin: 
https://kaytannonmaamies.fi/share/19638/f77d06 
 
Juttu Euroopan ”täsmäviljelygurusta” Jacob van der Bornesta: 
https://kaytannonmaamies.fi/share/23699/18868e 
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